
Najlepší študentský film

Výlet (angl. The Trip)
18 min, r. Daniel Rihak, Slovensko

Psychologický thriller podľa poviedky Jozefa Kariku. Dvojica odchádza na výlet do Tatier, v 
krásnom prostredí prírody však nečakane vychádzajú na povrch skutočnosti, ktoré zmenia 
romantický výlet na boj na život a smrť.

Najlepší krátky horror

V jej topánkach (angl. In Her Shoes)
5 min, r. Ray Kermani, Belgicko

7-ročnú June Kauffman očarí pár červených detských topánok na cintoríne. Topánky ju vedú k 
starému bunkru, kde čelí svojim najhorším obavám.

Najlepšia krátka dráma

Modrá hmota (angl. Blue Matter)
15 min, r. Andrea Gatopoulos, Taliansko

Je slnečný letný deň. Mickey má ťažkú chorobu a vyberie sa s priateľkou Floa na výlet zabudnúť na
jednu noc na všetky trápenia.

Špeciálna cena: Krátka dráma

Mám rád Mobiusa (angl. M LIKE MOBIUS)
8 min, r. Faranak Moradi, Iran

Lili je servírka, ktorá nedokáže vydržať svoju osamelosť. 

Najlepší animovaný film

Vojnový stroj (angl. War Machine)
6 min, r. Iva Dimanova, Bulharsko

Vojnový stroj sa zaoberá jedným z najstarších problémov ľudstva – vojnou. Pozorovanie sveta bez 
dobra a zla mi umožňuje skúmať skutočnú povahu vojny - akt zabíjania. Akt hromadného zabíjania.
Akt oddeľovania ľudstva od ľudí, až kým nie sú ničím iným než vojnovými strojmi. 

Najlepšia krátka komédia

Uonted! (angl. Uonted!)
13 min, r. Daniele Bonarini, Taliansko

V spoločenstve „la casa del sorriso“ je agitácia pre sociálne postihnutých ľudí: chlapci si môžu 
slobodne zvoliť cieľ svojej cesty. Ale Tiziano nemá záujem o demokraciu. Chce ísť za každú cenu 
do zábavného parku kina Svet Cinecittà, aby konečne navštívil starý západ ... Urobí to? 



Najlepší hudobný videoklip

MIRIAM
4 min, r. Sebastian Juszczyk, Poľsko

Toto hudobné video zobrazuje prepravu odsúdených do vyhladzovacieho tábora. Minimalistický 
obraz je zachovaný vo farbách čiernej a bielej. 

Najlepší česko-slovenský krátky film

Alternate
13 min, r. Adrián Adamec, Slovensko

Po príchode neznámej civilizácie sa Zem zmenila na nepoznanie a smrť čaká na každom kroku. 
Alternate zachytáva príbeh dvoch sestier na ceste spustošeným prostredím, v ktorom na ne neustále 
číha nebezpečenstvo. Sestry sú odkázané samy na seba, ostali už len jedna pre druhú.


